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BAB III

METODOLOGI PERENCANAAN

3.1 Lokasi Perencanaan Studi

Lokasi rencana Embung Kates terletak di Dusun Kebonduren, Desa Kates,

Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Desa Kates mempunyai luas

wilayah 3.808 km2, terdiri dari 13 Desa / Kelurahan, 36 Dusun, 89 RW dan 322

RT.

Batas batas wilayah secara administratif adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bungur.

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Banaran.

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karanganom.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Segawe.

(sumber : Direktorat Jendral Sumber Daya Air BALAI BESAR WILAYAH

SUNGAI BRANTAS)
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3.2 Tahap Persiapan

Pada tahap ini merupakan kegiatan awal/persiapan sebelum memulai

proses selanjutnya seperti pengumpulan dan pengelolaan data. Pada tahap ini,

disusun hal-hal yang harus dilakukan sehingga penulisan dapat berjalan lancer dan

sesuai waktu yang direncanakan. Hal yang dilakukan di awal antara lain sebagai

berikut:

- Observasi lapangan awal, hal ini berfungsi untuk mengetahui kondisi

lapangan, tempat yang akan direncanakan

- Studi pustaka/literature, yang berfungsi untuk mencari dasar-dasar ilmu

dan hitungan yang akan digunakan untuk perencanaan tersebut, sehingga

perencanaan berjalan lancar.

3.3 Pengumpulan Data

Pada tahap ini merupakan tahap untuk mengumpulkan data-data yang

diperlukan untuk melakukan perencanaan. Data yang perlu dikumpulkan antara

lain sebagai berikut:

 Data Topografi : berupa peta topografi, peta lokasi, peta DAS

 Data Hidrologi : Berupa Curah hujan

 Data Penduduk : Jumlah penduduk

 Data Klimatologi : Berupa data evaporasi

 Data Geologi dan Mekanika Tanah : Kontur Tanah, Jenis-jenis tanah

3.4 Mengidentifikasi Permasalahan

Dari data-data yang sudah didapatkan, maka secara tidak langsung sudah

diketahui beberapa sebab dan permasalahannya. Dari sebab dugaan sementara

tersebut maka dapat direncanakan langkah-langkah untuk menyelesaikan

permasalahan dengan menggunakan solusi-solusi yang berdasarkan oleh teori-

teori dan studi literatur yang sudah ditetapkan.
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3.5 Pengelolaan Data

Dari data-data yang sudah dikumpulkan dan permasalahan yang sudah

diidentifikasi, maka data tersebut dapat dikelola, untuk mendapatkan hasil yang

diingnkan. Pengelolaan Data yang dikelola sebagai berikut:

a. Data Topografi

Merupakan data yang digunakan untuk menentukan elevasi dan tata letak posisi

embung yang sedang direncanakan. Data Topografi yang sudah dimiliki diproses

sebagai berikut:

- Peta Topografi yang sudah dimiliki, digunakan untuk menentukan As

tubuh embung yang akan direncanakan, dengan memperhatikan kondisi

permukaan bumi sekitar, seperti aliran sungai, dan sebagainya.

- Setelah ditentukan As embung yang akan direncanakan, maka sudah dapat

dilakukan penentuan elevasi dengan data kontur yang sudah didapat. Serta dapat

menentukan perkiraan volume sementara embung yang direncanakan yang berupa

lengkung kapasitas embung. Yang kemudian akan berpengaruh di kapasitas

Tampungan, yang digunakan untuk mendesain tubuh embung dan pelimpah.

- Dalam data topografi terdapat data seperti luas DAS, panjang sungai, lebar

sungai yang akan menjadi daftar perhitungan pada unit hidrograf maupun debit

andalan.

b. Data Hidrologi

Data yang dimiliki berupa data curah hujan, data curah hujan ini kemudian

yang akan digunakan untuk mendapatkan nilai debit, yang akan berfungsi untuk

perhitungan lainnya. Pengelolaan data hidrologi sebgai berikut:

- Uji Distribusi hujan : data hujan mentah yang dicatat di beberapa tempat

penakar hujan akan dilakukan perhitungan distribusi hujan dengan

menggunakan perhitungan curah hujan merata. Dan kemudian diuji

dengan menggunakan beberapa metode yaitu metode distribusi pearson

type III, metode Log Pearson Type III,Metode Distribusi Log Normal.

sehingga didapat nilai mana yang akan digunkan untuk perhitunga

selanjutnya.
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- Persamaan Distribusi : Perhitungan ini berfungsi untuk menentukan

kecocokan pada hasil yang sudah didapat. Makanya perlu pengujian

dengan beberapa parameter. Parameter yang digunkana adalah chi-kuadrat

dan Smirnov – Kolmogorov

- Curah Hujan Efektif : Merupakan hasil dari nilai yang sudah didapat pada

perhitungan curah hujan rata-rata dan juga sudah diuji. Nilai curah hujan

efektif ini akan digunakan untuk perhitungan debit andalan maupun

Hidrograf Satuan

- Unit Hidrograf : Atau yang dikenal dengan Hidrograf Satuan Sintetik

(HSS), dipergunakan apabila pada suatu DAS tidak terdapat data debit,

sehingga dipergunakan untuk mengubah data curah hujan ke data debit.

Hal ini digunakan untuk mendapatkan debit banjir rencana dengan

berbagai kala ulang. Kala ulang pada perencanaan meliputi kala ulang 2

tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun.

- Flood Routing : Penelusuran banjir dimaksudkan untuk mengetahui

karakteristik hidrograf outflow/keluaran, yang sangat diperlukan dalam

pengendalian banjir. Perubahan hidrograf banjir antara inflow (I) dan

outflow (O) karena adanya factor tampungan atau adanya penampang

sungai yang tidak seragam atau akibat adanya meander sungai. Jadi

penelusuran banjir ada dua, untuk mengetahui perubahan inflow dan

outflow pada waduk dan inflow pada satu titik dengan suatu titik di tempat

lain pada sungai. Nilai Penelusuran Banjir yang sudah dihitung atau

didapat akan digunakan untuk mendesain tubuh embung dan pelimpah.

- Debit Andalan : Dari nilai curah hujan juga , maka juga akan digunakan

untuk menghitung debit andalan. Debit andalan juga dapat diartikan suatu

debit yang dapat disediakan guna kepentingan tertentu sepanjang tahun

dengan resiko kegagalan yang telah diperhitungkan.

- Neraca Air : Setelah didapatkan debit andalan, proses selanjtnya

menggunakan perhitungan Neraca Air. Neraca air merupakan proses

sirkulasi air,mengenai hubungan antara aliran ke dalam/ masuk (inflow)

dan aliran keluar (outflow) di suatu daerah untuk suatu periode tertentu.
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Neraca air ini juga dipengaruhi oleh Data klimtologi (evaporasi). Hasil

nerca air ini juga akan berpengaruh untuk kapasitas tampungan efektif

embung.

c. Data Klimatologi

Merupakan data yang berisi tentang kondisi iklim didaerah yang

direncanakan. Data yang merupakan dat iklim yaitu data evaporasi.

- Evaporasi : nilai evaporasi ini mempegaruhi pada perhitungan neraca air

yang kemudian akan berimbas atau berfungsi untuk perencanaan kapasitas

tampungan embung.

d. Data Penduduk

Merupakan data yang mengetahui tentang berapa jumlah penduduk dan

berapa kebutuhan harian air yang digunakan penduduk sekitar. Jika sudah

diketahui jumlah penduduk otomatis bisa dihitung jumlah kebutuhan air

baku.Yang merupakan outfow embung.

e. Data Geologi dan Mekanika Tanah

Merupakan data yang menunjukkan sifat-sifat tanah yang ada dilokasi

tersebut, dan kondisi geolohi sekitar. Perhitungan ini akan berfungsi di

pengontrolan kestabilan embung, setelah perencanaan desain embung. Apakah

embung yang direncanakan stabil atau tidak, jika stabil akan dilanjutkan tahap

selanjutnya, kalau belum stabil akan didesain ulang.

f. Erosi

Belum terdapat penelitian khusus mengenai laju erosi di lokasi studi, oleh

karenanya untuk mendapatkan nilai laju erosi ini dilakukan dengan pendekatan

perhitungan metode Churchill. Dengan asumsi laju sedimentasi sebesar 0.20

mm/km2/tahun.

g. Kapasitas Mati

Adapun besarnya dead storage dihitung dengan rumus sebagai berikut :

1000xCAxSLxTEDEAD tt 

Keterangan :

DEAD t = Volume sedimentasi pada t tahun (m )
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TEt =Trap effisiensi pada t tahun, dari grafik Churchill dan setelah

diperhitungkan adanya perusakan hutan ilegal diambil  = 1

SL =tingkat sedimentasi

CA =Daerah Aliran Sungai

T = 25, dan 50 tahun

h. Kapasitas Tampungan : Menunjukan berapa besar kapasitas tampungan,

nilai ini didapat dari perhitungan neraca air sebelumnya. Dengan sudah

diketahuinya kapasitas tampungan maka langkah selanjutnya adalah pendesainan

tubuh embung

i. Desain tubuh embung dan pelimpah : Merupakan proses perhitungan

penting atau utama. Karena menghasilkan proses  final.

j. Kontrol Kestabilan : Merupakan tahap selanjutnya setelah pendesainan

tubuh embung, menunjukan apakah embung stabil atau tidak, jika tidak dilakukan

pendesainan ulang.

k. Kesimpulan Dan Saran : Yang merupakan kesimpulan dari semua

penulisan yang sudah direncanakan, dan saran kepada pihak terkait yang berfungsi

untuk masukan yang lebih baik

l. Finish : Pekerjaan sudah selesai.

Penjabaran ini semua sudah terangkum dalam flow chart sebagai berikut:
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3.6 Diagram Alir




